
P R O T O K Ó Ł Nr 5/2019 
z sesji  Rady Osiedla Stare Winogrady 

z dnia 4 września 2019 r. 
Miejsce obrad – Urząd Miasta Poznania, sala 320, ul. Gronowa 20 

 
1. Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta 
Sesja rozpoczęła się o godz. 18:00. Sesję Rady otworzył Przewodniczący Rady Osiedla p. Piotr 
Zieliński. Na wstępie powitał wszystkich radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji 
bierze udział 10 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na protokolanta 
powołano p. Joannę Gawarecką, pracownika Oddziału Obsługi – Stare Miasto Wydziału 
Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. 
 
2. Przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (załącznik nr 2). Nikt nie zgłosił 
uwag. 
 
3. Komunikaty. 
W tym punkcie nikt nie zabrał głosu. 
 
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego 

Budżetu Obywatelskiego 2020. 
Przewodniczący Rady przedstawił krótko projekty zgłoszone do PBO 2020 z rejonu Winograd, 
które Rada Osiedla otrzymała do zaopiniowania. W przypadku niektórych projektów kilka słów 
wyjaśnień dodała p. Halina Owsianna. 
Po omówieniu ww. projektów postanowiono we wszystkich przypadkach wydać pozytywną opinię. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 10 radnych. Wyniki: 
- za – 10, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr V/26/VIII/2019 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
5. Projekt uchwały w sprawie uwag do opracowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego 

koncepcji budowy tramwaju na Naramowice – etap II. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Następnie podjęto krótką dyskusję na temat 
poszczególnych uwag zgłoszonych do II etapu koncepcji budowy tramwaju na Naramowice.  
 
O godz. 18:23 na sesję przybyła p. Magdalena Szwajkowska. Od tej pory w sesji brało udział  
11 radnych. 
O godz. 18:27 na sesję przybyły p. Małgorzata Ptak-Adamczewska i p. Maria Adamczewska.  
Od tej pory w sesji brało udział 13 radnych. 
 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Wyniki: 
- za – 13, 
- przeciw – 0, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr V/27/VIII/2019 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia 

nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Ugory 89. 
Pani H. Owsianna opowiedziała o historii związanej z nieruchomością przy ul. Ugory 89 oraz jakie 
były swego czasu plany co do tego miejsca. W związku z tym, że Miasto nie zamierza inwestować 
w ten teren, nieruchomość zostanie wystawiona na sprzedaż. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Wyniki: 
- za – 12, 



- przeciw – 1, 
- wstrzymało się – 0. 
Uchwała nr V/28/VIII/2019 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
7. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie 

ulic Winogrady i Księcia Mieszka I” w Poznaniu. 
Pan Krzysztof Janczewski opowiedział o spotkaniu konsultacyjnym z Miejską Pracownią 
Urbanistyczną dot. mpzp „W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka”. Teren objęty mpzp 
pozostanie terenem rekreacyjnym z przeznaczeniem na działalność sportową wraz z towarzyszącą 
małą gastronomią i zapleczem dla osób korzystających z obiektów oraz kilkoma miejscami 
parkingowymi z dojazdem od ul. Słowiańskiej. Obszar zieleni wysokiej zostanie zachowany. 
Dopuszczona jest budowa niewielkiej hali sportowej. W stosunku do tego co jest obecnie, to na 
pewno w przyszłości zgodnie z mpzp, miejsce będzie atrakcyjne.  
Pani H. Owsianna dodała, że mieszkańcom zależało na szybkim wywołaniu mpzp w obawie przed 
działaniami deweloperów. 
 
8. Omówienie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta Poznania. 
Radni podjęli dyskusję w tej sprawie. Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały dot. 
terenu Osiedla Stare Miasto i  Krzyżowniki-Smochowice. 
Pani H. Owsianna wyjaśniła, ze do tej pory uchwała ta dotyczyła tylko terenu Starego Miasta, 
widocznie na terenie osiedla Krzyżowniki-Smochowice pojawił się problem.  
Radni postanowili odstąpić od wydania opinii w przedmiotowej sprawie. 
 
9. Sprawozdanie Zarządu Osiedla. 
Przewodniczący Zarządu p. Julian Nowak przedstawił korespondencję wychodzącą w ostatnim 
czasie do wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych wraz z odpowiedziami. 
Dodał, że nie wszystkie odpowiedzi do tej pory wpłynęły. 
Przewodniczący Zarządu zachęcił radnych do przygotowywania pism w sprawach dot. problemów 
na osiedlu. 
Przewodniczący Zarządu poinformował o nowej zakładce na stronie internetowej osiedla 
przeznaczonej dla seniorów. 
Pani M. Szwajkowska zaprezentowała pomysł kolejnej zakładki – strefa rojbra, która skierowana 
będzie do rodziców (m.in. baza żłobków, przedszkoli, placów zabaw i inne cenne informacje). 
Przewodniczący Zarządu powiedział, że priorytetem jest to by strona internetowa była  
dla mieszkańców źródłem wszystkich informacji o tym, co się dzieje na osiedlu i co gdzie się  
na osiedlu znajduje. Najbliższy czas to wykorzystanie strony do promocji projektów zgłoszony  
w ramach PBO 2020. 
W związku z wcześniejszym zasygnalizowaniem p. H. Owsiannę problemu z roznoszeniem 
czasopisma osiedlowego, Przewodniczący Zarządu zwrócił się z zapytaniem  
do p. M. Adamczewskiej dlaczego do części mieszkańców czasopismo nie dotarło.  
Pani M. Adamczewska wymieniła ulice, na których gazetki były rozniesione i wyjaśniła, że dla 
wszystkich mieszkańców nie wystarczyło. 
Pani M. Ptak-Adamczewska poprosiła, aby więcej osób zaangażowało się w roznoszenie gazetki. 
Ponadto, być może lepiej by było, gdyby gazetki zostały wyłożone w różnych punktach na osiedlu 
(sklepach, punktach usługowych itp.) skąd mieszkańcy mogliby je odbierać. 
Pan Wojciech Dobski poparł p. M. Ptak-Adamczewską. 
Pani H. Owsianna opowiedziała, że w poprzednich latach gazetki były w różny sposób roznoszone. 
Dodała, że starsi mieszkańcy są przyzwyczajeni, że dostają gazetkę do skrzynki, ponadto jeżeli 
gazetka będzie wyłożona w punktach, będzie również zabierana przez osoby nie będące 
mieszkańcami.  
Pani M. Szwajkowska poprosiła o zaangażowanie się w prace dot. gazetki poprzez dosyłanie 
artykułów, aby w gazetce nie były zamieszczane tylko komunikaty.   
 
10. Wolne głosy i wnioski. 
Głos zabrał p. Zbigniew Łowżył – operator Pawilonu Szelag i Ogrodu Społecznego.  Opowiedział  
o dotychczasowej współpracy z Radą Osiedla, czego efektem jest to miejsce. Krótko przybliżył 
historię powstawania miejsca i roli Rady Osiedla oraz podzielił się spostrzeżeniami w związku  
z kończącym się sezonem letnim. Opierając się na danych liczbowych opowiedział o wydarzeniach 



które się odbyły, zajęciach w pawilonie, koncertach i osobach odwiedzających. Na początku roku 
pawilon zostało nagrodzony nagrodą SARP (Stowarzyszenia Architektów Polskich) – wyróżnienie 
w kategorii przestrzeń publiczna oraz nagroda publiczności. Ponadto, p. Z. Łowżył przedstawił 
informację o ponoszonych kosztach związanych z prowadzeniem obiektu i planach na przyszłość – 
przede wszystkim należy uregulować kwestię toalet (na razie są tylko toalety toi-toi). Zwrócił 
uwagę na problem śmieci, które wyrzucają osoby korzystające z plaży miejskiej. Dodał, że cały 
czas będzie starał się pozyskiwać środki w grantach, ale w przypadku większych inwestycji środki 
będzie trzeba pozyskać w Radzie Miasta. Podsumowując, p. Z. Łowżył powiedział, że wiele udało 
się do tej pory zrobić, ma też świadomość że wiele rzeczy jest do poprawy – przede wszystkim 
komunikacja i informacja. Następnie poprosił o zadawanie pytań. 
Przewodniczący Zarządu zwrócił uwagę, że Pani manager nie odpowiada na bieżąco na maile, 
Rada Osiedla prosiła o udostępnienie sali na 2 godziny i w ogóle nie uzyskano w tej kwestii 
odpowiedzi. Dodał, że osiedle chce wypromować to miejsce, w związku z tym prosił o materiały  
do gazetki czy na stronę i nic nie otrzymał. 
Pan Z. Łowżył odpowiedział, że nie miał takiej informacji od Pani manager. Wytłumaczył, że wiele 
kwestii organizacyjnych jest do opanowania, przy takiej liczbie osób odwiedzających błędy mogą 
się cały czas zdarzać, ale będą one naprawiane. 
Pani H. Owsianna zapowiedziała, że jest szansa na rozszerzenie terenu pawilonu o sąsiednią 
działkę. 
 
11. Zamknięcie sesji.   
W wyniku wyczerpania porządku obrad, o godz. 20:30 Przewodniczący Rady zamknął sesję Rady 
Osiedla Stare Winogrady.  
 
 
Protokolant                                                                                                  Przewodniczący Rady  
 
 
(-) Joanna Gawarecka                                                                                       (-) Piotr Zieliński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Przewodniczący Rady      Poznań, 28 sierpnia 2019 r. 
Osiedla Stare Winogrady 
 
 

 
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1117/V/2010 Rady Miasta Poznania  

z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Winogrady  
  

zwołuję 

V sesję Rady Osiedla Stare Winogrady, 

która odbędzie się  4 września 2019 r. (środa) o godz. 18:00 

w Urzędzie Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a s. 209 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Komunikaty. 

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2020. 

5. Projekt uchwały w sprawie uwag do opracowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego 

koncepcji budowy tramwaju na Naramowice – etap II. 

6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości 

miejskiej położonej przy ul. Ugory 89. 

7. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic 

Winogrady i Księcia Mieszka I” w Poznaniu. 

8. Omówienie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń 

na sprzedaż alkoholu na terenie miasta Poznania. 

9. Sprawozdanie Zarządu Osiedla. 

10. Wolne głosy i wnioski. 

11. Zamknięcie sesji.   

 
                                                               

Przewodniczący Rady Osiedla  
 

 
       (-) Piotr Zieliński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA OBECNOŚCI Z SESJI  
RADY OSIEDLA STARE WINOGRADY 

Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2019 R. 
 

Lp. Nazwisko i imię Podpis Uwagi* 

CZŁONKOWIE RADY OSIEDLA  

1. ADAMCZEWSKA Maria  OBECNA  

2. ARNDT Alicja  NIEOBECNA  

3. DOBSKI Wojciech  OBECNY  

4. JANCZEWSKI Krzysztof  OBECNY  

5. NOWACKI Marcin  NIEOBECNY  

6. NOWAK Julian  OBECNY  

7. OWSIANNA Halina  OBECNA  

8. PIETRUSZEWSKI Piotr  OBECNY  

9. PTAK-ADAMCZEWSKA Małgorzata  NIEOBECNA  

10. RÓŻAŃSKA Aleksandra  OBECNA  

11. RYBKA Jakub  OBECNY  

12. SZWAJKOWSKA Magdalena  OBECNA  

13. ŚWIERCZYŃSKI Krzysztof  OBECNY  

14. ŚWITAŁA Alicja  OBECNA  

15. ZIELIŃSKI Piotr  OBECNY  

 
 

 
 
 
 


